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Abstrak—Kelelawar dapat dikategorikan sebagai hama karena kebiasaanya dalam memburu hasil panen perkebunan. 
Karena aktifitas kelelawar dimulai saat malam hari, petani harus terjaga sepanjang malam untuk mengawasi 
perkebunan terutama saat musim panen tiba. Metode ini efektif namun tidak efisien, maka dari itu diperlukan suatu 
instrumentsi yang memiliki kemampuan mendeteksi serta mengusir kelelawar. Penelitian ini memaparkan desain 
dan pengujian dari sistem pengusir kelelawar, sistem dirancang agar mampu menerima gelombang ultrasonik 
dari kelelawar dan memberikan output kebisingan yang disertai oleh cahaya sehingga dapat mengusir kelelawar 
tersebut. Sistem bekerja dengan baik serta mampu menerima gelombang ultrasonik pada rentang frekuensi 31-60 
KHz. Sistem dapat bekerja optimal pada frekuensi 40 KHz dengan jarak jangkauanmaksimal sejauh 4,5 m dan 
sudut maksimal sebesar 40°. 

Kata kunci: kelelawar, ultrasonik, kebisingan, cahaya, mikrokontroler

Abstract— Bats can be categorized as a pest because of the habit of bats in hunting the plantation crops. Because bats 
do activities at night, the farmer must be awake all night to oversee the plantation, especially at harvest time. This 
method is effective but not efficient. Therefore, it is necessary to have an instrumentation that has ability to detect 
and repel bats. This study describes the design and testing of the bat repellent system, it is designed to be capable of 
receiving ultrasonic waves from the bat and provide output in the form of noise accompanied by light so it can repel 
bats. The system works well and it is capable of receiving ultrasonic waves in the frequency range of 31-60 KHz. The 
system can operate optimally at a frequency of 40 KHz with a maximum distance as far as 4.5 m and a maximum 
angle of 40 degree.
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I.  Pendahuluan

Kelelawar beraktifitas dimalam hari dengan 
menggunakan ekolokasi,yakni kemampuan untuk 
memprediksikan objek di depannya menggunakan 
pancaran ultrasonik. Hasil penelitian mengungkapkan 
bahwa kelelawar pemakan serangga memancarkan 
gelombang ultrasonik melalui lidahnya sedangkan 
kelelawar pemakan buah memancarkan ultrasonik dengan 
kepakan sayapnya [2]. Frekuensi yang dipancarkan berada 
pada rentang 40-50 KHz yang kemudian hasil pantulannya 
di terjemahkan oleh kelelawar [1]. 

Kelelawar pemakan buah dapat dikategorikan sebagai 
hama karena memakan hasil panen perkebunan. Selain 
itu, tempat bersarang kelelawar juga dapat mengganggu 
pemukiman warga karena berada pada pohon-pohon besar 
bahkan atap bangunan [3]. Kelelawar perlu dijauhkan 
dari perkebunan ataupun pemukiman milik masyarakat. 
Berdaraskan kasus yang terjadi di Montasik, Kabupaten 
Aceh Besar, ketika musim panen tiba banyak kelelawar 
yang memakan buah-buahan seperti rambutan ataupun 
langsat milik perkebunan warga, untuk mencegah aktifitas 

kelelawar ini tiap kebun memiliki seorang penjaga yang 
yang bertugas mengawasi kebun sepanjang malam. 
Apabila kelelawar menghampiri pohon maka pengawas 
segera membunyikan kaleng-kaleng yang telah digantung 
disekitar pohon, dengan demikian kelelawar akan menjauhi 
pohon tersebut. Metode pengusiran hama yang digunakan 
selama ini masih sangat sederhana dan tidak efisien, oleh 
karena itu diperlukan penggunaan perlatan elektronik 
yang mampu mendeteksi dan mengusir kelelawar secara 
otomatis.

Dalam penelitian ini dibahas mengenai karakteristik 
kelelawar pemakan buah (studi kasus di Montasik)serta 
menanggulangi permasalahannya sebagai hama dengan 
menggunakan rancangan prototipe yang diusulkan. 
Sistem pengusir kelelawardirancang menggunakan 
mikrokontroler AVR ATMega328 yang diintegrasikan 
dengan sensor ultrasonik untuk mendeteksi pancaran 
gelombang ultrasonik kelelawar. Prototipe hanya akan 
aktif pada malam hari ketika kelelawar beraktifitas, 
prototipe juga dilengkapi kemampuan menyimpan catatan 
aktifitas sistem ke dalam kartu memori. Output yang 
dihasilkan sistem adalah berupa kebisingan dari speaker 
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beserta  cahaya dari sumber penerangan.

II. Studi Literatur

A. Kelelawar

Kelelawar merupakan hewan nocturnal, yaitu 
beraktifitas hanya pada malam hari. Morfologi dari 
kelelawar adalah bertelinga besar, berbulu, dan struktur 
kulit pada sayap. kelelawar adalah pemakan serangga, 
namun terdapat pula jenis pemakan buah[8]. Keistimewaan 
yang dimiliki kelelawar adalah ekolokasi, yaitu 
kemampuan menggunakan gelombang ultrasonik untuk 
mendeteksi objek di depannya. Metode ini juga digunakan 
kelelawar untuk mencari mangsa dalam gelapnya malam. 

 
Kelelawar melakukan ekolokasi pada saat terbang 

dengan kecepatan 5 m/s. Dalam setiap detiknya, kelelawar 
memancarkan 20-30 kali ultrasonik ke segala arah seperti 
ditunjukkan pada Gambar 1. Pada saat mencari makan, 
kelelawar memancarkan spektrurm ultrasonik dengan 
cara yang lebih terarah[9,10]. Kelelawar merupakan 
hewan yang tidak menyukai kebisingan dan cahaya 
terang. Kondisi lingkungan yang bising akan menyulitkan 
kelelawar dalam mencari mangsa sedangkan kondisi 
terang dapat membuat kelelawar mudah ditemukan oleh 
predator dan juga membuat mangsa kelelawar dapat 
bergerak bebas sehingga sulit ditemukan[11].

B. Sensor Ultrasonik

Gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi 
dengan frekuensi diatas 20 KHz. Hanya hewan-hewan 
tertentu yang menggunakan frekuensi ini diantaranya 
adalah lumba-lumba dan kelelawar. Dalam kehidupan 
sehari-hari gelombang ultrasonik digunakan untuk 
berbagai bidang ilmu, kedokteran, industri dan sains. [12].

Sensor ultrasonik merupakan komponen elektronika 
yang berfungsi mengubah besaran fisis gelomban suara 
ultrasonik menjadi besaran listrik. Rangkaian sensor 
ultrasonik dapat dilihat sesuai Gambar 2. Terdapat tiga 
bagian yang menyusun sensor ini, transmitter, receiver 
dan piezoelektrik. Energi ultrasonik dibangkitkan oleh 
elemen piezoelektrikmelalui bantuan kristal. [13]

III.  Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini dapat 
diilustrasikan seperti diagram waterfall pada Gambar 
3.Penelitian ini mencakup perancangan perangkat keras 
beserta perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari 
beberapa komponen utama seperti sensor ultrasonik, 
mikroprosesor, serta actuator, sedangkan perangkat lunak 
didesain menggunakan bahasa C. Prototipe dirakit sesuai 
dengan rancangan awal, pengujian piranti kemudian 
dilakukan beberapa kali dengan kondisi yang berbeda-
beda dengan tujuan untuk melihat performansinya. Data 
yang didapatkan selama pengujian dikumpulkan dan 
dianalisis lebih lanjut dan disimpulkan.

IV.  Perancangan Perangkat Keras

Secara garis besar bagan peralatan yang dirancang 
terlihat seperti Gambar 4 (a) dan 4 (b).

Sistem dikontrol sepenuhnya oleh LDR yang digunakan 
sebagai sensor cahaya. Resistansi LDR berubah seiring 
dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Apabila 
disinari oleh cahaya nilai resistansi akan mengecil, 

Gambar 1. Pola Ekolokasi pada Kelelawar 
Gambar 2. Rangkaian Sensor Ultrasonik Receiver

Studi literatur

Desain perangkat keras

Desain perangkat lunak

Perakitan prototipe

Pengujian purwarupa

Gambar 3. Diagram waterfall penelitian

(a)



ISSN: 2088-9984

58

Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2015

apabila tidak mendapat cahaya maka resistansi LDR akan 
membesar[14]. LDR bertindak sebagai sensor pendeteksi 
siang dan malam untuk mengaktifkan dan menonaktifkan 
sistem. Sensor ultrasonik berfungsi untuk menerima 
pancaran ultrasonik dari kelelawar. Dalam rancangan ini 
bagian yang digunakan hanyalah receiver-nya saja. Dua 
unit sensor ultrasonik disusun secara seri dan digerakkan 
oleh aktuator sehingga mampu menjangkau radius putar 
360°. 

Pada sistem ini RTC berfungsi sebagai penghitung 
waktu. RTC memiliki register untuk menyimpan data 
dan memberikan informasi detik, menit, jam, tanggal, 
bulan dan tahun. RTC yang digunakan adalah DS1307 
yang berkomunikasi melalui I2C (Inter Integrated Circuit) 
menggunakan jalur SDA (Serial Data) dan SCL (Serial 
Clock) untuk transfer data ke mikrokontroler[15]. RTC 
akan mencatat waktu saat sistem aktif dan nonaktif, 
kemudian menyimpannya dalam kartu memori. Kartu 
memori SD menggunakan komunikasi dengan jalur SPI 
(Serial Pheriperal Interface), dibutuhkan empat jalur 
data yaitu DATA IN, DATA OUT, CLOCK dan CS[16].
Outputberupa kebisingan dan cahaya akan akan aktif 
apabila sensor ultrasonik menerima pancaran gelombang 
ultrasonik. 

V. Perancangan Perangkat Lunak

Perangkat lunak ditanamkan pada mikroprosesor 
ATMega328, mikroprosesor ini memilki 14 pin digital 
input/output dengan 6 diantaranya dapat difungsikan 
sebagai output analog/PWM[14]. Program dibangun 
dengan memanfaatkan IDE Arduino dan ditulis 
menggunakan bahaca C. Diagram alir pemrograman 
sistem dapat dilihat sesuai pada gambar 5. Program 
dimulai dengan setup dan inisialisasi variabel X dengan 
nilai awal nol. Variabel X memiliki peran sebagai pemicu 
RTC untuk membatasi pencatatantanggal dan waktu yang 
disimpan ke dalam kartu memori. 

Prototipe hanya akan aktif apabila pin analog A0 
menerima inputdari LDR dengan pembacaan diatas 
500 (angka digital). Saat sistem aktif maka RTC akan 
mencatat waktu dan menuliskannya ke kartu memori. 
Selanjutnya sistem akan menunggu pembacaan pin analog 

A1, hingga adanya gelombang ultrasonik yang mengenai 
sensor dan diterimasebagai input melalui pin analog A1. 
Apabila gelombang terdeteksi, maka mikrokontroler 
akan memberikan logikaHIGH pada pin yang terhubung 
dengan LED dan Buzzer sehingga prototipe mengeluarkan 
suara bising dan cahaya. Saat prototipe non-aktif, apabila 
ada gelombang ultrasonik yang mengenai sensor, sistem 
tidak akan merespon. 

VI. Hasil 

Pengujian dilakukan dengan cara mengirimkan 
gelombang ultrasonik mengunakan transmitter yang 
dibangkitkan dari sistem seperti pada Gambar 5 
menggunakan fungsi tone,dengan cara seperti ini 
gelombang ultrasonik dengan frekuensi 31-60 KHz dapat 
dibangkitkan.

Bagian receiver ultrasonik sebagai sensor diletakkan 
pada range jarak 50 hingga 450 cm pada variasi sudut 

(b)

Gambar 3. Blok Sistem (a) fisik perangkat(b) bagan rangkaian

Gambar 5.Diagram Alir Perancangan Perangkat Lunak

Gambar 6.Transmitter Ultrasonik
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0-60° seperti terlihat pada Gambar 7.
Gambar 8 menunjukkan bahwa sensor mampu 

menerima pancaran ultrasonik dari range 30 – 60 KHz 
dengan sudut 0°-60° dalam jarak maksimum450 cm. 
berdasarkan hasil pengujian sensor bekerja optimal pada 
frekuensi 40 KHz dengan jarak maksimal yang dijangkau 
sensor adalah 450 cm. 

A. Pengujian Keseleruhan Sistem

1. Pengujian dengan input dari transmitter ultrasonik
Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter 

ultrasonik, untuk itu perlu dibuat suatu rangkaian pemancar 
ultrasonik.Pengujian dilakukan dalam ruangan dan jarak 
dekat, dengan tujuan untuk membuktikan dan analisa 
terhadap interaksi seluruh komponen. Power supply yang 
digunakan adalah 5 V dengan kapasitas 10000 mAh. Saat 
transmitter dihidupkan, maka prototipe berfungsi optimal 
dengan memberikan output cahaya dan suara.

2. Pengujian dengan input dari kelelawar
Pengujian dengan kelelawar dilakukan dengan 4 

metode dan kelelawar yang ditangkap mencapai 12 ekor 
dalam 3 waktu berbeda.Pengujian pertama dilakukan 
pada lokasi dimana kelelawar terbang seperti terlihat pada 
Gambar 9. Prototipe diletakkan pada tiang setinggi 3 m 
dari tanah dan berjarak 3 m dari pohon tempat kelelawar 
mengkonsumsi buah-buahan. Pengujian dilakukan pada 
pukul 19:00 hingga 20:00 WIB. 

Sekitar 15 ekor kelelawar terbang mengitari lokasi 
pengujian pada jarak 4,5 meter dari prototipe. Setelah 60 
menit dilakukan pengujian, prototipe tidak memberikan 
respon seperti yang diharapkan.Pengujian kedua dilakukan 
dengan cara menempatkan kelelawar tepat berada 
dihadapan sensor. Pengujian ini hanya menggunakan 
sensor ultrasonik dengan indikator LED. Kelelawar 
ditangkap kemudian dihadapkan langsung dengan sensor 
dengan cara dipegang sayapnya seperti terlihat pada 
Gambar 10. 

Pengujian dilakukan dalam ruangan dengan kondisi 
gelap pada jarak 30 cm. Setelah 30 menit dilakukan 
pengujian, indikator LED pada sensor tidak memberikan 
respon dan tetap pada kondisi OFF.

3. Pengujian dalam kotak tertutup
Pengujian ketiga bertujuan untuk memfokuskan arah 

penciuman dan pancaran ultrasonik kelelawar pada satu 
titik. Kotak tertutup berukuran 50 x 30 x 30 cm diberi satu 
lubang dan di ujung lubang diletakkan buah dan sensor. 

 Pengujian dilakukan selama 30 menit dalam kondisi 
gelap dan bebas dari kebisingan. Pada metode ini, indikator 
LED pada sensor masih belum memberikan respon seperti 
yang diharapkan.

Gambar 7. Pengujian Sensor Ultrasonik

Gambar 8. Hasil Pengujian Sensor Ultrasonik

Gambar10. Pengujian Metode ke-2

Gambar 9. Pengujian Prototipe dengan Transmitter

Gambar 11 Pengujian Metode ke-3

Gambar 12. Pengujian Metode ke-4
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Pengujian ketiga dilakukan didalam ruangan tertutup. 
Prototipe kembali ditempatkan pada tiang setinggi 3 m. 
Ruang uji coba merupakan kamar kosong dengan ukuran 
4x4 m. Pengujian dilakukan terhadap 6 ekor kelelawar 
yang dilepas dalam ruangan gelap dan tenang dan 
dilakukan selama 3 jam. 

Pada pengujian ini prototipe juga belum mampu 
mendeteksi gelombang ultrasonik yang dipancarkan 
kelelawar.

VII. Kesimpulan

Dari keseluruhan pengujian yang dilakukan, prototipe 
bekerja optimal saat menerima pancaran ultrasonik dari 
transmitter. Prototipe optimal pada frekuensi 40 KHz, ini 
menunjukkan bahwa frekuensi prototipe adalah single.
Prototipe mampu menerima range frekuensi 31-60 KHz. 
Namun demikian, prototipe belum mampu mendeteksi 
ultrasonik dari kelelawar pemakan buah.. Hal ini dapat 
diakibatkan karena sensor hanya mampu menerima 
satu frekuensi sehingga tidak semua range frekuensi 
yang dipancarkan dapat diterima, sedangkan kelelawar 
memancarkan gelombang dalam bentuk spektrum. 
Selain masalah yang telah dipaparkan prototipe memilki 
keterbatasan penerimaan amplitude minimum sebesar 180 
mV pada jarak 15 cm, sedangkan amplitudo gelombang 
ultrasonik kelelawar belum diketahui, jika lebih rendah 
dari 180 mv maka sensor tidak dapat merespon gelombang 
ultrasonik tersebut. Prototipe masih membutuhkan 
pengembangan lebih lanjut, diantaranya adalah prototipe 
harus dapat mengenali bentuk gelombang ultrasonik 
yang dipancarkan oleh kelelawar. Untuk itu maka 
diperlukan sensor maupun teknik pemrograman yang 
lebih komprehensif. Selain itu pencatatan waktu RTC bisa 
dikombinasikan dengan LDR, sehingga tidak akan terjadi 
masalah apabila cuaca mendung di tengah hari, gerhana 
matahari dan pada saat bulan purnama.Metode uji coba 
terhadap jalur terbang kelelawar perlu diklasifikasi ulang. 
Pengujian harus benar-benar dilakukan pada tempat yang 
memaksa kelelawar untuk memancarkan ultrasonik.
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